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EN EL SALONET DEL SINDICAT

Eí,

gravat

En

qu'ofe

d'esquerra

; aquesta
plana representa un
rim

en

a

terme,

dreta,

als senyors

s'hi
Manel Folch y To
rres, Josep Ponsa,
Angel Guimerá, Jo
veu

grupu d'autors y el-l
úes

primer

el salonet del
Sindicat, al escenari
en

Roca y Roca,

sep

del Teatre de Cata

Ignasi Iglesias, En

lunya.

ric

L'actiu fotógraf de

Crehuet y Alexan

casa
Baguilá y
Cornet, senyor Vi
da!, va sorpendre una

la

reunió d'autors

en

Borrás, Pompeu

dre Plana

En segón terme y
també d'esquerra

el

ha els

a

dreta,

hi

senyors Corominas

saludar

(germans,) Josep Morató, Juli

aquets al eminent
actor, gloria de la

Llistar, Antoni Muntanola
Martí Giol. Pompeu Gener,
Esteve Batlle, Conrat Roura,
Figueras y Ribot, Salvador Bona

moment de

,

catalana, En
Borrás.
ric
escena

Les

exigencies

l'informació

obligá

a

de

que els

colocats

de

qui

mitjos

caps que

el

endevinem

son.

Tinguis en compte que aquest no

se

en

no

con

posessin
de cara a la máquina
corrents

vía, y

gráfica

y aixís

següent ordre:

s'enfocaren, quedant

es

el grupu deis Sindicalistes,- sinó

tors que

en

d*alguns escrip

aquella ocasió se trobaven

en

el salonet.
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LA ESCENA CATALANA

Jo somreia y els
plicava convensut:

—No hi ha por. Aixo5 de La joya

Eb PRIMER P115

alarma a vos y als vostres.
Y es una cosa aixó de ferse autor, que us fereix a
l'hora en que menys us ho esperaveu. A mi'm va sob•
tar un dematí de prima ve:-a, al peu del Tibidabo. Un
bon amic que me n'era de poc y ab el qual hem aca
bat per estimarnos fraternalment,—en Ramón Surifiach
Sentres,—m'havía demanat fer coneixensa ab alguns
treballs meus, apareguts en les págiJes de La Veu de
Catalunya quan ell encara no tenía aficions literaries.
Y com que aprofitávem els matins deis diumenges
primaverals per fer excursions, va arribar aquell que
retreia, durant el qual várem fer sessió literaria íntima

plena

o

el famós empresari.

Vetaquí, dones, que en Graner s'encarrega del Prin
me'n parla un día, jo'm recordo de qué tinc es
La
joya, me l'accepta ell sense altra recomanació
crita

cipal,

que un bondadós elogi del malaguanyat mestre y amic
Raimón Casellas —a qui jo l'havía explicada —y tot
seguit se va posar fil a l'agulla.

Mentrestant, jo

encara no

tingut mal
mes, creia que'l

havía

de ferrne autor dramá.tic. Es
La joya, dintre la meya carrera literaria, fora

aillat,

sense

la idea
cas de
un

cas

conseqüencies.

Alguns amics que sabien les bromes del teatre—y en
Crehuet al davant de tots —me dejen:
Ves ab compte; mira que aixó es un mal vici que
no's deixa quan se vol.
—

més que

una

—Si, si,—tornaven ells:—deixa que

qual acabava jo per
—IConeixeu poc el monl
A lo

te l'alabin.

concloure:

vetllada selecta; y la dis
omplía
el teatre s'hi va es
fingida concorrencia que
franca protesta, a
manifestarho
ab
la
més
garrifar y va
l'aplaudiment
afectuós
d'una colla
oposarse
qual
va
la
de amics; y si be alguns crítics varen tenir per l'obra
y uns elo
y per l'autor una consideració que agraeixo
día,
l'ambient
avui
en
gis que'm commouen encara
Y's

va

estrenar La joya

en

va fer a l'entorn d'aquella tragedia vulgar va ser
reventada.
forta
de
Després de tot lo qual y malgrat tot lo qual, ja no
sé guantes obres escéniques porto escrites.
!Qué haturta succeit, bon Deu, si La joya arriba a ser
un exitl

que's

JOSEP MORATó.

El Cresor.—Comedia dramática en tres actes, per
josep Morató.
L'importancia y trascendencia de l'obra del Sindicat d'Au
tors, es cada dia mes vistent. En lo que va de temporada, ja
hern tingut cocasió de ferhi una pila de observacions en
coraijadores. Una d'elles.—essencial,—la fé ardenta y proba
da ab que tots plegats, empresaria, actora, autora y públic,
venim a continuar la historia, en mal hora interrompuda,
del

nostre teatre

nacional.

obra, El tresor, plena de bones qualitats,
de bous intents, nova y tradicional a la vegada y que,
quan fou escrita, batirla estat,—no en altra manera avui,—
profitoss rnostra de les evoluciona que, d'acort ab el
una
ternps, havlen fet nostres drarnaturcs. No es una comedia
més, tres actes més, un altre passatemps d'ofici, una pro

Heusaquí

o

Y

natura.

Recordo que, al acabarli de llegir un conte titulat
(Cap a l'altre mon,» ell va dir:
—1Quin quadret dramátic ne sortirta d'airról
Y ja vaig estar perdut: el microbi de la escena havía
entrat en mi.
Va ser joc de poques taules: de primer me va entrar
com una febreta suau y intermitent.. Ara m'encenía
tot jo, ara'm refredava, ara'm tornava a encendre.
Peró, passats dos ches, ja la febreta intermitent y suau
s'havía convertit en febrassa abrusadora y persistent,
de la qual vaig escapar, gracies al derivatiu que la de
cisió d'escriure La l'ova va proporcionarme.
Un cop escrita l'obra, vaig desarla al fons de un ca
laix y, si no hagués estat la conjuntura d'empendres el
Principal en Luis Graner, ben segur que encara hi
fora, perque ja aleshores en Franqueza 'm produia una
llei de basarda, que no se'm va amainar sinó quan,
temps a venir, els bons oficis espontanis de un company
varen posarme en relació ab un deis que tenía a Ro
mea

no es

re

francesilla.

Aixó d'escriure comedies es un
vici que malaventurat qui l'agafa,
perque ja no té remei ni aturbdor.
Podrá ser que un bom estigui una
temporada sense sentirse del mal.
No us ne fieu: es que treballa per
dintre y us va minant, minant, fins
que rebrota ab virulencia que us

en

deixava dir. Peró si insistlen,

una

vessant

ducci6 feta ab motllo. Es el truit madur de un veritable
temperament d'artista que respecta el passat y pensa en
l'avenir del nostre Teatre. Y es per aix° que usa vells ina
terials y perfecciona antics procediments, mentres intenta,
progecta y cons,-gueix senyalar viaranys inédits. D'aqui l'en
cant y fortalesa de l'obra y aquella indefinible serenitat que
l'aploma; producció la equilibrada, dirfem, perJ encara pro
metedora de mes belleses y perfeccionatuents, no ja dintre
la tasca individual, sinó també dintre el Teatre al qual per
tany y que, ab ella, dona y ta donar al públic un altre pas
len ferro...
Doncs una comedia així, digna d'ernulació y estudi, vegé
passar, inédita, traduccmns y més traduce:lona damunt dels
escenaris. Un temps bou en que ningli hi creia en el nostre
teatre y's valorava més qualsevol estrangerfa borda que una
producció de la terra, ab casal conegut y pares amorosos.
Y lo trágic del cas era que, si bé els primera menyspreuadors

ti

ji

LA tlfiCCIA CATALÁNA
de lo nostre no tenlen cap mena de rah6, els altres acabaren
tenintne una cimbra d'ombra. Car desorientat el públic, desa
fectats els actora y els empresaria perduda l'esnia; amargats
y recelosos els autora dramática, y els traductors apunt de
teína y de invasió, rés era Inés fácil cong el triomt de lo esó
tic. Y lo exiatic vencé aviat y acapara desseguida; primer ab
aire de selecció y aristocracia, després ja a la desbandada y
desvergonyiment fins a un punt que, en realitat, ja's teia

impossible

que la reacció

podés

obeir

a

pura iniciativa in

dividual!...

car
«Don Pere Bocana» es personatge de proba yen
Borras hi triornfa.
Alai la Ernilia Baró, sernpre inimitable. Inteligencia, es
tudi; tendresa, passió... Y aquell vibrar tota ella de f/ per
l'obra que interpreta y un no sé qué de personal y incon
fundible, a la catalana, que irradien els seus ulls y li ma

grta;

tisa la

veu

y li arrnonisa els gestes...

Heusaquí

ab nosaltres, si talli bé l'estimes. De lo contrari, poble, re
nuncia a tots els ideals més nobles y resignet a viure de les
deixes del convit deis Mires!»
L'obra del Sindica% perb, no ha estat sola despertadora
d'entusiasmes. Convensut de que no's deu abusar deis re
po
ssorts patribtics, despres d'haver promés liricarnent, s'ha
esperanses.
atany,
per
realisar
les
veritabie
sat a treballar, ab

Vegeune exemples: aquelles Flors de cingle, de l'Iglesias,
Martí, de l 'Ape
tant bellameut presentades. L'esliuet de Sant

Torretes, den Bur
les Mestres, ab tant amor estudiat. Torre
Rusinol...
mirado,
den
Y, darrerament,
gas; El pintor de
oportunIssing...
El tremor que trobá tant digne acullirnent y
comedia
den Morató
doncs,
aquesta
Grades al Sindicat,
una
ha pogut ser oferta al públic no ja d'amagat, casi corn
satisfacció
ferse;
ab
la
aba
soiía
mes
tia
almoina al autor, com
ofereixen
y Porgull deis companys autors dramática que
un
gerrná.
Abrí
gents
l'obra
hermosa
de
la admiració de les
vessants
ha triomfat l'obra ab un d'aquella éxits calorosos,
comensaven a
de simpatía, plena de satislaccions, que ja

Sainet trist,

xer

molt

que desperta l'obra; interés que ja s'inicia al al
avensa, artís
el teló, s'enrobusteix a mida que l'acció
segon ante,
final
del
irresistible
al
ferse
tica y segura, fina a
ja
semblava
acte,
y
quan
clbs de má mestre. Ve el tercer
l'autor reprén
habilitat
veureu
quina
intriga,
ab
acabada la
fiuis a deixarla
la comedia, subtilisantla, intelectualisantla,
merescudes,
Ben
enginy...
delicadesa
y
fiesta ab veritable
que'n
justes foren les ovacions conseguides y aquel] caliu
mena

sarse

en
en
en

les succesi ves representacionsl
honor de la empresa y la com
presentació de l'obra y treball deis

Morató.
actora, de la nova comedia den
actor peritíssim,
En Jaume Borras, director inteligent,
disfruta. indica
de
que
acreixentla,
reputació
la
sostingué,
plenitut de fa
está
en
comediant
vena l'altre día que aquest
veritable ale
l'elogi
ab
Repetirn
edcénic.
domini
cubeta y

estat

un

actor

prodigios

de

notabilíssim

s'apunti El tresor en aquesta gloriosa

sempre

en

escena.

en un

acte, per Pere Colorner

la qual alter
una obra escrita sense pretencions y en
les notes sentimental y cómica conseguint interessar y
distreure el públic durant la rápida y variada successió de
propia
les escenes pintoresques que's desenrotllen, ab forsa
senyoreta
la
costa.
Una
Pengtiatge,
poblet
de
en un
tal de
barcelontua ha anat a passar i'estiu a casa de une humus
pescadora. El fill d'aquets, en Minguet, salva la noia y,,in
sensiblement, se n'enamora. Aquesta passió del jove, el dis
Es

que tenía ab una doncella del ma
sentida escena ab la senyoreta,
fentli
cárrecs y acaba convencentse de
comensa,
d'amor ja que
que la barcelonina es també una desgraciada
precissió
de casarse
en
la
familia,
se
veu
obligada per la
de

un

panyía,—son dignes,

ha

nen

estarnos
fer crítica d'obres. Mes, ab tot, no sabem
'iterar', de
plaatic,
breu,
precia,
diálec
recolnanar
aquell
de
magistralment planejades y
El tresor. Y aquelles escenes
hi intervenen tant ben ca
personatges
que
ab
els
resoltes,
paraules
ja han prés, ala ulls
racterisats que a les primeres
<Don Pere Rocalla,»
inesborrable.
l'espectador,
relleu
de
l'«Enriqueta,» etc... Y, encara, aquell interés de

«Cabra,»

Y que

Marloesca —Comedla
y Fors.

contra-cor.

a

etc.

tb,

a

Página brillant aquesta que en Josep Morató acaba d'ate
girhil Ara com sena pre la prempsa diaria desarma les nos
preferirn glosar observacions per
tres ressenyes y per xó

resta al teatre, avivat
Les quals—siga dit

Capdevila

Ilista.
La Mesures, fresca y riallera, acreditantse de debb. La fi
gura que'ns presenta, es ben diferenta d'aquella de Flora de
cingle. Ens plan forsa en les dugues. Dudilitat artística
se'n din d'aquesta gracia.
En Puiggarí correcte y concentrat, tal coro calla. En
Barden] delensantse ab bon gust y delicadesa. En Blanca
insinuant, plé de tnatissos y detalla molt justos. Y en Gel

tren

bona

Caries

el «Cabra.» Una sola escena li ha bastat per dominar el
públic. Cal ter justicia als seus cuereixernents dient que po
ques vegades hem vist una interpretado tant peitecta
Molt bé en Barbosa. Fa un personatge d'aquella en que
hi está tata original y graciós. Recordis L'endemd de bodes,

Mal hern tornat a veure un autor considerat,
colaboració de l'ern presa, fé en
estreuant ab garantíes, ab
repetirnho, corn el
els actors y alegría deis amics... Maí es,
continua
la
historial
Teatre Catala
anyorarse.

en

en

en

Calla, per ter reaccionar— per ternos reaccionar a tots
plegats; ja vejen ahont éreml,—calla, doncs, lo que sorto
sarnent hem trobat ara: una unió, una solidaritat formada
conservació.
tant d'amor al uostre teatre corn d'instint de
Calla trobarnos, destriarnos y abrassarnoa; Y, un cop ben es
tret el Ilás, cridar el públic y dirli «Aquí som els bornes de
Catalunya que estimern el teatre y volern conservarlo. Vine

sonals

que

caracterisació; perfecte d'espressió; fet

teix

altres

uns

poble

arnors

qual, en
engelosida,
la

una

Les dugues noies se fan ben amigues prometent
senyoreta
interessarse ab en «Minguet» perque torni in
la
«Mercé», en
cdnarse cap a la seva enamorada. Atáis ho tá la

endavinarse
diálec pie de interés y en el qual acaba de
d'agrairnent
la torta imita que sosté la senyoreta, guanyada
y en Blanca, que in
pescador.
La
Mestres
y amor pel jove
terpreten aquets personatges, cousegueixen conmoure als
espectadora per la intenció que posen en la escena que des

comedia.
de les rnés ben estudiades de la
arriben
al poble,
acabat
l'estiu,
que
s'ha
Finalment. com
promés ofi
per recullir la senyoreta, el pare d'ella y el seu
sacrifican tse pel seu
cial. Y la noia, ab un suprem estora,
aband,mada, deixa la casa
pare y per la felicitat de la amiga
d'allun
deis pescadora sense queixa ni plany. Mes abans
yarse per sempre, s'acosta conmoguda al pobre aMinguets
tal passió, que et jove
y el besa. el besa tant d'amor y ab
ja pressent que l'anima de la noia resta ab eh l per tota la
mitg de la des
vida. Y es abrís com en «Minguet», ditxós en
teta, esclata en canta de telicitat y esperansa.
Aquesta es, en linees generals, la nova comedia den Co
intercalar algu
lomer. El qual, adernés, ha tingut l'acert d'
serioses
que hetn res
entre
les
escenes hurnoristiques

crivim,

una

.

nas
sen

ya t.

especial
Totes foren ngolt ben interpretades, mereixent
Bergés
Blanca,
en Josep
en
Mestres
y
apart
de
la
friendo,
enestre.
La
senyora
intenció
de
que dirigí y estudia l'obra ab

5

4

LA ESCtItid CATAL,A1A
en
correcció y talent a quena té acostunials,
Barboso, en
«Minguet».
En
den
la
figura
de
la
mare
camita
Tor, en Galcerán, en Torres,etc, molt bé en una personases
emssódics. Y la senyoreta P.,:rsiva, plena de sentiment
delicadesa en la bonica escena que li toca representar

Verdier,

ab la

PRINCIPAL

h'amle Frilz. —Comedia en tres actes. per Herkmann
Chatrian, traducció catalana.
barceloni per
Es una producció ben coneguda del pnblic
haverla representada en castellá, entre altresactors notables
Don Emití Mario que le interpretava magistralmen t.
Vives, Ortlia y
Els senyors Gimenez, Aymeric, Guttait,
encarregats de donar
les senyores Xisu y Faure, toren els
catalana
conéixer la novetat de una representació a la
nos
airosos.
Chatrian.
sortiren
Ne
de l'obra de Herkmann
a

FILARMÓNICA

LA

Pare y nil. —Drama
Camba.

en

tres

antes

de Josep

les obres que's donen a llurn en aquets lo
ocupa de modestes condiciona literaries.
cals, es la
aplaudir. Atoó es tot.
El públm la va escoltar y al fipal la va
Buscarhi refinarnents y argumentació nova, seria derna
tan modesta estera,
nar massa a un autor que's presenta en
Corn Casi

totes

que'rso

coro

es

la sala duna societat recreativa.

REPUBLICÁ DEL III DISTRICTE
de Enric
en un acte, original
-Joguina,
Chic:Mes
Aguado.

CENTRE RADICAL

d'un argurnent que no revesteix nove
tat,—puig tota la trama s'enclou en una capsa que ht ha una
dóna de la
perruca y unes dents postisses, y la manía duna
vejentse
la
gent
aristócrata,
colsejarse
ab
classe mitja que vol
burlada,—no per xó deixa d'interesar la obreta de referencia.
carinyo
El diálec es correcte, y l'interpretació fou lela ab
senyors Pala
y distinció per les senyoretes Escriu, Pujol y
cridat ab insistencia al
cios, Vaie:o y Sanchez. L'autor fou
final de l'obra, com a premi de se tasca profitosa.
Encara aue's

rresponent.

Manel Folch
en dos actes den
estrenada aquest dissabte. Y ens es molt

La gettnai eta, comedia

Torres,

será

y
satistactori confirmar les bones noves que'n donávem
d'aquesta producció den Folch. fa veureu com el pu
blic es del nostre parer, o no servim per fer profectes
tea trals.
En La gertnaneía hi desempenyará un personatge de
importancia el popular actor cómic Josep Bergés. Ja
comediant trobés ocasió per
era hora de que a quest
esplaiarse y nosaltres motiu per estudiar, ab arnplitut,
el seu treball dintre el nostre tea tre.
Pel dissabte de Gloria se prepara una gran solemni
Nausica, que
tat artística: l'obra póstuma den Maragall,
honors de
será presentada y interpretada ab tots els

regla ment.

GRACIENCA

original

El Tresor den Morató y Mat intuí?: den Colomer y
Fors, obres noves, ja son comentades en la secció co•

tracta

Altra bona noticia: l'Elvira Fremont, que

ja

está

bona, tambe treballará en La germaneta. Celebrern la
millora d'aquesta notable actriu.

Han comensat els ensaigs de La Verge del mar, obra
Rusifio I. S'estrenatá la setma•
en un acte den Santiago
na

entrant.

int(

senE

revi
la

c

desc
del
por
se

duc
dele
que
am

mor
una

PPINCIPAL

finura,—acaba

Un títol groller—en castellá, per més
d'a paréixer en els cartells d'aquest teatre. Del requisit
se'n dio La perra gorda y sospitem que servirá, més que
per seguir els inacabables exámens de la ?Carvi, per
distreure un xic, ab les filigranes d'acció y llenguatge
que el títol apuntat ja fa preveure, les complicades ca
vilacions del empresari de la casa

ball
quc
ceTi

1

aju
sos

par
mit
Int(
enc

y

APOL

a

Ré

S'ha posat en escena l'obra den Vallmitjana Els
Zzn-calós de la qual se n'han donat, ab bon éxit, varíes

just

representacions.

tris

Celebrem,

sempre, que el teatre catalá

trobi,

ve:

en

toti

aquesta popular barriada, empresaris que'l tractin ab
la consideració que's mereix y públic que vagi a aplau
dirlo ab entusiasme.

agr

com

trai

bo:
pos
lun

E

'

co:
ses

TEATRE DE CATALUNYA

Dietari de la setmana:
Dijous, día 14, tarde y nit: L'estiuet de Sani Martí y
Torre Torre/es.
Divendres, día 15: L'esliuet de Sant Mattí:y El pintor
de míracles.
Dissabte, día 11 Torre Torre/es y estrena del drama
en tres actes, de fosep Morató, E/ Tresor.
Diumenge, día 17, tarde y nit: El Tresor y Torre To

ce

n'h
de

ELOGI

té:
Per fer

l'elogi—d'Epaminondas

deyen:

«és

c.ar

els entice grecs,

Phome—que parla

menos

y el que sab mes.>

ru/es.

Dilluns, día 18: El Ttesot y estrena del quadro en
acte, Mal inesca de Pere Colorner y Fors.
Dimars, día 19, tarde y vespre: El Ttesor y Mar:-

un

,

A

vuy nosaltres—per

d'algun

fer

tet

Pelogi

deis genis—que disfruten],

dihern: «és Phorne—que sabent

menos

nema.

Dimecres, día

20:

El Tresor y Matinesca.

xerra

ni,
vid
pe
"dé
pe

molt més.»
APELES NI ESTIR113.

Y
un

gu
aq

LA ESCENA CATALANA
Fíen' llegit la tragedia y ens han corprés les belleses
que hi campegen. Mes, ab tot, podríem descriuren la

iLL1ÍE3RE

impresió teatral d'aquesta obra famosa? No'ns atre
virlem pas a ferho, y aixo que'n tenim antecedents.
Calculis doncs qué passará quan una obra ens arribi
ab tot el misteni de un inédit ja absolutl
***
Reservem parlar d'Elektra per quan s'estreni entre
nosaltres. Mentrestant, fem constar una vegada més
la nostra admiració per la tasca den Pena, tant pul
cra, estensa y variada sempre y, també en aquest cás

o

'Id
Aquesta secció,

que sol

aparéixer incompleta y

intermitencies (com si el 'libre fos

ab

concret,

apart,
sense interés ni actualitat,) en la majoría de diaris y
revistes de Catalunya, nosaltres voldríem poder fer
ia oportunament, ab regularitat y ben documentada,
desde LA ESCENA CATALANA. No sois per la fruició
del comentan, mes per donar al llibre la deguda im
una cosa

***

que fi cal per obrir
la normalitat de la pro

pas. Y contribuir així a
ducció y a fer justicia als esforsos ;37 mereixements
deis nostres prosadors y poetes. Els quals. encara
que, en general, no solen distingirse pas pel seu
amor al Teatre, no deuen ser pagats ab la mateixa
moneda de indiferencia pels qu'hem fet del Teatre
una especialitat artística... Al cap d'avall tots tre
ballem per lo mateix, y certs menyspreus y recels
que entre nosaltres podessin haverhi no deuen tras
cendir al públic y, encara, está en nostra voluntat
ajudar a que desapareguin. Deposem doncs actituts
sospitoses y silencis massa perllongats y eloqüents y
parlem deis llibres bons ab el degut entusiasme, deis
mitjans ab respecte y deis dolents sense violencies.
Interessemnos pel llibre nosaltres, gent de teatre,
encara que la gent del Llibre miri el teatre de reull
y ab el demodat prejudici de créurel genre inferior.
Rés ens costaría assimilarnos el mateix clixé y atra
vessar la mirada ab idéntics piadosos fas. Mes fora in
just el procediment y apropósit per fer durable un
trist estat de coses ab el qual rés sortiríem guanyanthi
tots plegats... Oblidem doncs petiteses, feridetes y
agravis; reconeguem de bon grat la importancia y
trascendencia de la prosa y els versos literaris v, ab
bon gest y alegra cara, sortint de ressenyar estrenes,
posemnos a parlar, ab el mateix afecte y bona vo
luntat, deis llibres que s'ho valguin.

***
En aquesta secció es ciar que seguirem donant
compte de les obres de teatre que se'ns enviin impre
estrenades a Bar
ses. Mes será breument de les ja
celona, y referintnos, com es degut, a la crítica que
n'haguéssim publicat. Respecte a les obres inédites
de representació que rebéssim, tampoc podríem es

téndrens en masses consideracions, car ens man
carien medis de judici. Cora ja es sabut, l'obra escé
pendre
nica vol, per manifestarse, ambient propici:
vida davant l'espectador. Sense aquest detall, es cosa
perillosa posarsen a parlar. Tot lomés pot darse idea
teatrals,
-de les seves condicions literaries. De les
semblants
ma
sía
en
per práctic y agut que un hom
sempre
en penombra
resten
cal
confessar
que
teries,
y indecissió defectes y belleses.
Hem llegit, per exemple, la hermosa tragedia en
Hofmannsthal Elektra que ha tin
un acte de Huc de
g-ut la delicadesa de 'enviarnos en joaquim Pena,
aquest benemérit musicógraf y literat de Catalunya.

Altra producció teatral, inédita de representació,
trobem sobre la taula. El drama en un acte Contra
el destí de A. Calderer Morales. Y fora injust enca
ra que piadós,
salvar aquesta obra ab les conside
racions que portem fetes. Car Con/ser el dest> es una
sensible equivocació literaria y teatral. Pero l'autor
de l'obreta es jove y té condicions per esmenarse.
Per xó hem preferit no deixar en la impunitat, enca
en Cal
ra que no sía estrenada, la producció que
derer va tenir l'atenció de enviarnos.
-

portancia y aquella propaganda
se

tant airosament resolta.

-

***
acaba de favorirnos ab l'esplén
dida edició de Flors de cingle que ha sortit de «L'avens.»
Ja es proverbial l'amor que l'eminent dramaturc po
sa en la publicació de les seves obres y cal confessar
que aquest cop ha redoblat l'esfors servintnos ab un
bon gust y riquesa extraordinaris. Digne marc a les
belleses del poema, els versos del qual, llegits en el
repós de l'estudi, encanten y fascinen ab roés inten
sitat, potser, que oits en la remorosa declamació de un

L'Ignasi Iglesias

escenari.

***
Prosistes y poetes, ab preferencia, trobarán en
aquesta secció del periódic especial aculliment, com
hem indicat abans d'ara.
Y ja que hem comensat a fer feina, parlant de 111bres que tenim sobre la taula, avui deixarem la tau
la neta d'obres relativament atrassades a fí de que,
dedicarnos, ab la
en els articles próxims, poguem
atenció y detenció merescudes, a la veritable actua
litat literaria.

Synnóva Solbarkken es

una

deliciosa novela page

sivola «primera flor del geni del gran escriptor de
Noruega» Bjürnstjerne Bjürnson, com diu el traduc
tor, F. Armenter de Monasterio, en el prólec a la

edició catalana.
Nota típica d'aquest llibre de Bjürnson es, per no
saltres catalans, la fácil inteligencia y fruició de la
novela que sembla lligarse, ab misteriosos llassos, ab
bona part de la nostra literatura rural. Llegiula,
qu'es un bon consell, y ens ne donareu les gracies,
després d'haver rebut
com es signe de bona educació
doncs,
en nom deis amants
Moltes gracies,
un favor.
de la bona novela, a don Frederic Armenter que
Synnava.
tant habilment ha ti aduit la
gracia
ab que un altre es
també,
la
elogiar
Cal
críptor catalá ha portat a la nostra parla un llibre
interessantíssim: Viatge sentimental de Sterne, el
«Rebelais anglés» com se l'anomenava, per les grans
analogíes que's troben entre les obres deis dos autors.
.

Humor, tendresa, originalitat subtil,

ironía y cop

ti

LA ESCENA CATALANA
d'ull sintétic son les notes que, armonisautse, formen
el teixit maravellós del Viatge sentimental. La lectu
ra de l'obra ensenya y aprotita tant C0111 delecta y
distreu.
Synn?iva Solbakken y Vzatge sentimental son també
publicades per «L'avens» perd dintre la «Biblioteca
popular,» ja tant nombrosa y meritoria.

***

cumplert rápidament ab tothorn,
prosadors, que
vínguen versos y noveles, poetes
aqui som nosaltres per fervos, ab tota puntualítat v
entusiasme, la merescuda propaganda!
Y ara, havent

v
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Montserrat

(Sans)

Entre les sarsueletes castellanes del
género menut que's posen en aquest lo
cal, sita representa t el monólec De Pela
galls a Barcelona, quel públic celebra ab
seguides rialles.
No podrien sovintejar més les obres
catalanes?
-

Obrer del districte II
El diusnenge día i o va tenir Iloc el be
nefici dels joves aficionats, en Francesc
Compta y en Leandre Valls.
L'obra escullida tou el drama del gran
Guimerá, L'Aranya, qual execució fou
ben remarcada y estudiada haventne
tret un bon resultat, especialment els be
neficiats en Ilurs pa pers de «Pereth» y
zTano», respectivament, havent rnostrat
una vegada més les bones facultatsquels
caracterisen.
La senyoreta Durán ab el paper de
Ateneu

(Gasparonaa estiguéadmirable,comtani
bé son dignes d'un aplauso els demés que
ajudaren a l'execució de l'obra, seuyors
Boquet, Garrigó y Torruella, y les sen
yores Vidal, Cotó y A lbert.
Per fí de testa se va posar en escena la
comedia de'n B. Ramón Vidales, A ca
Notan, que feu passar deliciosament la
vetlla per la bona represen tació y acerta
da direcció del senyor Garrigb.
El públic qu'ornplía de gorn a gom la
sala del teatro aplaudí tortament cada ve
gada que baixava la cortina, obligant a
parlar als beneficiats. L'enhorabona
tOIS.
Centre A. Catalá (San! Gervasz)
Darrerament s'han representat les sar
sueles Elsenyor Palaudarias, Barbera de
saló y la comedia Ditxosos barreta, ha vent
obtingut aceptable interpretació per part
de tots especialwent la senyora de Sala
y senyors Sala y Barraseta.
Ateneo Sant Gervasi
Diurnenge passat se posa en escena el
drama en tres actos de'n Guimerá María
Rosa. En l'execució l'actriu senyoreta
Fornés tregué bastant partit de la pro
tagonista; la senyora Casasas, discreta, el
senyor Capafons en el «Marsal» estigué
felis en son treball, en particular al ter
forses aplaudi
cer acto hont se guanyá
rnents, en Castells y Clariana, molt en
carácter dibuixant els tipos ab perfecció
y en Molla Grás y Vilaplana, cooperaren

el bou conjuut.—La direccióexcelent.
Posteriorrnent se representa el dramet
en un acte Gent de platja, prenenthi part
les senyoretas Nogaret y Comosera y
senyors Clariana, Sala, Vilaplana y Cirás
quins feren un trevall aprofitalee,
en

La

Filarmónica Gracienca

se posa en escena el
drama en tres actes Pare y fill de quin
ne donem compte en la secció correspo
nent.
En l'interpretació les senyoretes
Llobet M. y C. se veya que no treballa
ven ab interés, puig durant l'obra, esta
ven
més per fer broma que per altra
cosa; la senyora Guixer, sem pro senti
mental, en Julia y Saladic, toren els
única que s'ho prenten en serio y en Ca
seis, Garbi, Hurtado, Prats y Anglada,
estigueren quelcom desacertats.
Per pessa posaren lndicis, de Josep M.
Pons.
Ateneu Obrer del districte II

Diumenge passat

•

ció, forsa discreta, salvant algún mutis

precipitat

com el del segón acte. Els sen
yors Munné, Grau, Vilallonga, Cervera
Ferrero torsa encaixats. Bé, qui teial
«Miguel», quin norn sentirn no recordar,
encare qu'exagera quelcom al segón acto,
mes se sabía't paper.
La Santa, d'en Martí Giol, obtingué
també bona execució.
Centre Radical Republicá del III districte
Les obres Claror de posta, den,Pompeu
Crehuet, y Nit d'aigua, arranjan3ent d'en
Ferrer y Codina, foien les escullidesdiu
ruenge passat baix la direcció del senyor
Palacios.
En el dessernpenyo de les mateixes,
cal esmentar els notas de la senyoreta
Escriti—que's porta molt be, per cert
y dels joves Palacios, Sanchez Velero
y Pijoan.
De l'estrena de Matataes, en parlero al
lloc corresponent.
Ateneu Obrer del dlstricte III

Diumenge tincha lloc, en aquest local,
Per beneficl del jove Josep Reig, s'hi
per vares escotes
una testa organisada
representé La Mare, ab una execució
catalanes que han combinat un progra
forsa aceptable, havent de remarcar el
ma forsa
interesant. S'hi estrenará un
treball de les senyores Amorós, Ugas,
Josep
Ferre
y,
Roig
quadret drainatic den
Jasac y nena Costa y sen_vors Perbellini
que porta per tito! Les flor sense hermo
Brunet,
Alonso, y
sor son

les que més embaumen. Ne par

larem.
Foment de la Sardana
Per derná está anunciat el drama L'Es
corsb y La Santa. D'abdues en parlarern
en el vinent número.
Ateneu de la Sagrada Familia
Malehit de Deul, presentas ab decorat
herrnosíssim del senyor Navarrete, obtin
gué una bona execució per part deis sen
yors Angelats, Monserrat, Nevot, Talón,
Mateu y Prades.
El treball del director senyor Escorda,
conscient y demostrant valer. Llástirna d`
escenografía, per'una obra tan feble!...
En preparació obres rnodernes deis
rnillors autors d'escena católica, segons
se'ns comunica.
Niu Guerrer
Baix la direcció del senyor Buxedes se
hi representa El mistic, corn a presenta
ció d'un nou elenc dramátic. Les actrius
la
se portaren magistralnuent, puig tant
senyora Panadés, com la senyora Pallar
dó feren una tema tiligranada. El senyor
Buxedas se sabía bé el paper. La direc

(germans),

de
da

Carbonés,

Brunet. La direcció a cárrec del senyor
Mallorqui, mereixedora d'elogi.
Pel mes vinent, benefici del director
senyor Perbellini, ab les obres Viure
Amor (Beneficiat) Drama alegre (estrena
diálec den Graells).
Ciaría
Don Joan de Serrallonga, bu l'obra
escullida y que per cert, no obtingué pas
una execució del tot passadora, car, no
vells aficionats al enbrancarse ab obres
difíciles, es esllavisarse sena remei.
No cal ter una crítica seria, puig al en
trar en detalls, teriríam susceptibilitats
y no ho volem de cap manera.
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representació resulta en conjunt en
certada, quedant ben dibuixats els tipus
d'en «Mus» pel senyor Jasa, l'«Enrics pel
senyor Font, el «Pep» pel senyor Puig,
el «Fiscal» pel senyo Ribas, y en general
La
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Mataró.—«Ateneu Obrar». Ab mottu
de la vinguda en aqueix noble de la Fun
dacio Horadaría, el quadro de aficio
nats que dirigen l'inteligent aficionat
Miguel Comas ab la cooperació de les
aplaudidas primeres actrius senyores
Conxa Ceballos y Antonia Riera, varen
posar en escena Lo Lliri d'aigua tent
una creació del papar de «Riteta» la ne
na Enriqueta Rodríguez, j unt ab els se
nyors Comas, Serrapinana, fila, Planas,
Pou, y acompanyats per les actrius Ce
ballosy Riera valguentelshi rnoltsa plan
,

S08.

Y per fi de fasta, vareo escullir Un be
neit del catas, que va ser posada en esce
11Ia y acompanyst de la
na pel senyor
senyora Cebal:os junt ab els joyas Se
rrapifiana, Planas, Llovet que va agra
dar molt.
Lleida.-,—«La Paloma». El día 3, do
naren dugues representacions de la co
media Mala mil, molt ben interpretada,
destacantse la senyoreta Torres y se
nyors, Jové y Guat.
El día 10, tornaren a representarla du
gues vegades més, ab in terpretació bo
na, essent tots aplaudits.
«La Llum». Hl maten día per la tarde,
posaren en escena la comedia en dos
actea, Embolics de pretendenh. No hi
asistírem.
«Centre Radical». Hl día 3 del corren t,
baix la direcció del senyor Vidal, posa
ren en escena De Pelagalls a Barcelona,
Ferfl del cor y L'ultim inglés, ab exce
cució deficiente.
El día i0, Prou comedia, Catalunva y
Astronomía Cbmica, ab mala execució
la segoua. Pogueren passar en el traball
els senyors, Vidal y
que executaren
Casals.
«La Violeta». El día 10 del correut mes
una
repre
en aquest teatre, s'hi doná
sentació de La passió, essent desastro
puig que cap deis
sa went executada,
intérpretes se sabien lo que's dejen, ex
ceptuan t la senyora Sugrafies, y senyors

Claramunt, Piqué qu'en algunas esce
acertats y el «Comandó»
nes estigueren

qu'el desernpenyá

/,

un

aficionat.

Mahó.— «Tea tre Principal». S'In re
presentat última ment, per la companyía
tlasals-Cazorla, el drama La verge boja,
nombrós que
en presencia d'un públic
surtí del teatre plenament satisfet da
l'obra y de la interpretació que lí dona
Villalba, Roca
ren les senyores Cazorla,
y Arquer y elssenyors Casals, Espinosa,
Mas y Torrents, particularment les se
nyores Cazorla y Roca y el senyor Ca

seis, encarregats deis tres ;principals
personatjes,
Hospitalet del Llobregat .—«Centre
D. Republica». L'últitn dissabte, tingué
'loe una vetllada a fi d'aliviar l'infortu
ni d'una familia.
Don/1 hermosIssim relleu el cbor de
nena y nenes «Doctor
Robert» que diri
gen el senyor Voltea, executant molt
notablement Ami, ami caballet y Els
xics follets de la montanya ab gimnasia
rítmica.
II ecitaren

poesfes els

senyors Vinyals,
Monrós y Din, la nena Fa
rrés y els nena Mon, Casas y Salvador,
essent principalment aplaudits els tres
en primer lloc citats.
Mott agradables les cansons que can
taren la nena Coll y el nen Bartra.
Acompanyantlos a piano el seuyor
Ivern, els senyors Casas, Roig y Farrer
cantaren varias pesses ab característic

Llopis, Bou,

gust.
El senyor Diví dona lectura a un dis
literari en el qual glosa sentimen
tal:y aimbblicament la culta significadó
d'aytal festa. Ab tot y algún inconve
nient de pronunciado, signé escoltat
ab silenci y aplaudit ab noble cortesía.
cura

Terrasa.—aea tre PricipaI n. La corn
panyía que dirigen l'Enric Gíménez,
representa el divendres día 15 la traduc
ció al caleta de La dama de les Camelies,
que sigué un verdader triomf per la se
nyora Xtrgu, aplaudintla a cada acta y
especialment al final que tinguereu
d'aixecar diferentes vegades el tetó.
També son d'alabar els treballs deis se
nyors Ortín y Girnénez que desempe
nyaren els seus papers,admirablement.
Es de les vegades que dita companyla ha
tingut mes admiradora.
«Fraternitat Republicana» El diu
menge pasea t un grupo d'a ficionats, bala
la direcció d'en Llorens A [sine, varen
posar en escena, Vent, Terra, Poc y Ai
gua y María Rosa. El drama d'en Gui
mera, tingué una discreta interpretado
per part de les senyores Piqué y Carné
y els !oyes Verdaguer, Padrós, Gellart,
Sean y Bistué; cal posar en primer lloc
com a director y actor en Llorens Alsina
que fou digne d:elogi y el públic espi
gué respondre al seu treball.
En la pessa d'en Milla, molí bé les
wateixessenyores y ola aficione ts Serra
y Rius,
«Centre Social», Diutnenge represen
taren, Eh monedersfalsos, que bu una
'vena Inés portada a l'escena ab molí bou
acert pela aficionats d'aquesta Societat.

els de l'obra.

tots

Ultimatnent han representat el qua
dro dramitic tiQui ea el culpable? Molí
ben ajustats ele senyors Jasa y Font.
Molina de

Rei.—«Cine Delicias».
día §7, se estrena una
obra en un acte original del vehí de
aquest poble, Miguel Gres Vila, ano
menada Fam de gloria, obra d'alta co
media bao recomanable per cert, que
agradá moltisstm al distinga públic que
ornplía la sala, premiant el treball del
senyor Gres ab forts aplaudiments que
junt ab la senyora Molgosa y elssenyors
Costa, Parellada, Gres, Pon, Vives, &tac
Julia (J. y F.) Sella res y Canalla, tingé de
surtir a reb re les mostres d'afecte que li

Diumenge passat,

dispensá'l públip

en

general.

Tortellá.—«Teatre Ginebra». Davant
de nombrosa concurrencia, baix la di
receló del jove aficionat Gerbnim Vifiet,
representaren el día 1'7, la comedís en
tres actea Les Anguníes del Repós, de
Morató; que tingué una bona execució
per part de les senyoretes Quer y Este
banell y els senyors Peleó, Turrent, Vi
fiet, Felin y els nena Narcís Quer, y N.
Per fl de festa's representá el Sainet
Matadones d'Asmarats, prenenthi part la
senyoreta Estebanell y els senyors Sade
rra, Fontás

Girona.—«Ceutre Moral» El día 17

a

posar en escena el drama en
tres actea Les eurenetes, siguent molí ben
interpretat pels senyors Creus, Castells
(S.), Valls (L.), Culubret(J.), Rovira (C.
y J.), Gruartmoner, Culubret (M.), y
Volts (A.). Per fi de festa, posaren en
en un acte Grills de
escena la comedia
lea sebe:, que va casen molí dignarnent
interpretada pels senyors 1.1enas, Rovi
y
ra (J.), Casademont, Torres, Munan
Alzó.
la tarde,

va

Esplugues

del Llobregat.—«Cen
L'Avens». L'obra representada el día
10 fou Els Visionaris, d'en Pons y Pagés.
La execusió fou bona en general. El se
nyor Ptdit, t'en el protagonista a la per
fecció, demostrant que havía estudiat el
papen, tentlo viure en les taules; el se
uyor Pagés, en el «Blai» estigué molí en
son lloc, lo maten qu'el senyor Sala en
el «Ramón»; elsdemés bé. La senyoreta
Roselló a la altura de una bona aficio
nada, estudiosa y correcte. Al final to
ren aplaudits soroliosament.
Per pessa, el sainet d'en Vila nova L'ase
Hortold, que feu riure de debó. La
senyoreta Roselló, encarna un lipo,gita
senyors Pagés
nesc a la me ravella; els
y Argemí feren nos gitanos clavats fent
riure ab els seus xistos. Els senyois P
quet, Raventos, Fábregas y Canut junt
ab la senyoreta Fábregas, molí bé.
tre

Gervera.—«Juventut Catblica. El día
de Sant

Josep s'organisá

una

vetllada

literaria-musical, y per fí de fasta el !o
Martí recité el monblec de
ve Ramón
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Apeles Mestres, Vuits y

nous.

Ens abstenim de fer comentatis per
no haver pogut assistir a dit acte.
«Teatre Principal». Una conapanyía
composta dels actora senyors Josep Pu
bill, R. Masip, Puigventós y Agulló y
les senyores Carreras, y Josefina Roca,
representá el día 9 un drama castellá y
per final de vetllada la comedia en un
acte, arranjada al catalá per Eduard

de aficionats titulada «La Joventut de
Mataró», que dirigeix Antón Divl y qne
encapsalen l'actor Josep Miguel y l'ac
triu Conxita Tarradellas, posaren en es
cena el drama den Roig, iFratriciaal La
interpretació no va anar del tot bé, ad
vertint que la senyoreta Tarradellas y
el senyor Miguel, foren els que mes re
llén donaren a sos papera. El públic

plaudí.
Després representaren el monidec Lo
<Centre Republicá». El día 11 l'aplec forn de rajoles. que aná a carrec del se
d'aficionats de dit centré representá el nyor
drama en 3 actea de Pelai y Britz y Pi
Diumenge día 3 en el aTeatre del
tarra La fas, acabant la vetllada ab la
Centre»: foren posadea en escena les co
pessa de Pitarra Les píldoras d'Hollovai,
siguent abdues obres interpretades per medies Un bon debut' y A frica.
L'interpretació de dites obres, a cárrec
la sellyora Enriqueta Guerra y'ls aficio
del quadro d'aficionats que dirigeix el
nata senyors Elías, Llombart, Termens,
Joacomartl, Gabaldá, Rosell, Magre, Se senyor Miranda, va agradar molt.
gura y Solé. La direcció artística aná a
Les senyoretes Bartrina y Escriu, mol t
a

Aulés, Tot cor.

cárrec del senyor Martorell.
Arenys de munt.—(Centre decno
crátic». Diumenge, día 10, la companyía

bé; els senyors Ricarols, Perramón, Ríe•
ra, Agell, Maid y Gual, juut ab el nen
Rucarols, tots estigueren en bou lloc.

Mongat.—cLo Progrés». Cada día
adquereix mes rehén aquesta agrupaciú
dramática. En la vetlla del diumenge
día 10. ens doná a coneixe dos cuadros
dramática
de nostres companys en
Francesc Villá y en Juan Martorell, no
res
menats Lo Repatriat y Mala mare,
pectivament. La Huida concurrencia
que oropli el local va aplaudir de debb
ala joves protagonistes de les obres, se
nyors Codina, Arguemí y Marseridas,
secundantios molt bé en Baffle en Pa
nell y en J. Comas, essent cridats pei
públic verles vegades actora y autora.
En dites obres hi prengué part la se
nyoreta Escriu que feu una bona labor.
Van for les delicies del públic ab el
sainet d'en Millá Cuscunilla el Sagriat,
els joves Batlle, Pafiell y Fontanillas
ajudats per la senyoreta Escriu. També
se representá la joguina La Capseta deis
petons, per la senyoreta Escriu, en Giralt
y en J. Comas.

mi que espera segons qui de determinades campanyes.
Mata, per exernple, ab uns articles que varen publicarse,
contra el Sindicat d'autors, en un peribdic catalá. No devien
haverse contestat. Posats a tulio, perb, calla que tots els in
teressats en la qilestió ens inclinéssim a la banda del més
cornbatut. En Pous y Pagés, doncs, ja sab COM en/té incon
créi
dicionals, en aquest epissodi que ha tingut el db de
xer, a l'entorn del seu actiu y inteligent representant, la sim

fer,

patía y
autors
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Van ab aquest
actes de

del idili

en

tres

L'ESTIUET DE SANT MARTÍ
y 16 més de la comedia

en un

acte den

fosen Burgas

TORRE TORRE TES
de que també sera publicada, en
els folletins de LA ESCENA CATALANA, la preciosa co
media dramática den fosep Morató

junt ab la bona

nova

EL TRESOR
obra que obté, cada día, més brillant y extraordinari
éxit al Teatre de Catalunya.
ho comuniquem ab molt gust,—ha verse
Agrupació, «Talla !ove», destinada a
treballar per l'art dramátic catalá. N'es president en Josep
Fornaguera y secretani en Ramón Mateu.
Els desitgem acert y Ilarga vida.
Se'ns

notifica—y

constituit

una

confiansa ab que miren les
drarnátics de Catalunya.

gestiona

den Pons

tots

els

Encara, ja entrats en l'any nou, hí ha qui'ns pregunta si,
per la enquadernació deis números de LA ESCENA CATALANA
del any passat, tenim tetes cobertes.
Sí, senyors. Y están de venta en aquesta adrninistracié al
preu de tres pessetes, soltes. Y qui vulgui que nosaltres ma
teixos ens encarreguern de ter la enquadernació, sápiga que,
abonant quatre pessetes, quedará servil a plena satistacció.
Ha estat moIt malalt en Josep Burgas, el notable literat.
Per no alarmar a la familia y ainics, no donávena la nova.
Avui sí, podem escrlurela. Perque en Burgas ja está en
plena convalescencia y desseguida, segons els inetges, podrá
rependre la vida normal—activa y profitosa—a que ens té
acostumats l'estimat arnic uostre.
Ens en telicitem coralment.

nova

Ha estat a Barcelona, de pas per l'extranger ahont va a
restablirse de la malaltía que l'havía atuit, el notable autor
drarnátic castellá, amador de la nostra literatura, Don Gre
gori Martínez Sierra.
La tasca d'aquest autor, colaborant ab en Santiago Ruar
fíol, es ben popular a Catalunya. No cal dir, dones, el goig
ab que l'hem ahrassat, desitjantli una breu y ditxosa conva

lescencia.
El silencl més absolut y eloqüent deuria rodear sempre
actituts inspirades en petiteses y baixes passions. De
aquesta manera s'evitarte l'escándol, únic y tristíssim pre
cartas

.........................................................

Desde el número vinent completarem la secció «Societats
recreatives» incloeuthi toles les estrenes que hi tinguin
Aixfs ho han solicitat els interessats, desitjosos de que no's
trenquin les ressenyes de les testes.

CORRESPONDENCIA
G.; R. T. S.: M. (1e 7' : J.
X R.: Agreint la bona yo
luutat de vostés, no podem publicar lo quena envíen. .T. P
Ab
tot y reconézehl condicione, nona acaba d'agradar. V. T. Home,
vosté dirá sí tiudrla solta semblant procedirl Aquestes coses ni's pre
gunten. P. C.: Tiudrem en compte les indicacions que'us fi. Ja n'es
th.vem enterats, paró sempre completa la informado. B. D.: Coneixeu
poo el món. F. P. R.: Deixéuels estar i E. O.: Que no se`n partí mes
G. P. El complaurem ab molt gust. E. C.: Mereee per les mollete»
encoratjadores. F. B.: Es poca °osa. Gasoleo, lambe,
Lorla.: hl.
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